
 
 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/07/2020 

Minimalne wymagania techniczne dostarczanych środków trwałych: 

URZĄDZENIE: SPECYFIKACJA: 

Linia do 
produkcji 
lodów typu 
rożek oraz 
lodów 
familijnych  
(1 komplet) 

 Frezery automatyczne pracy ciągłej do produkcji lodów (2 sztuki)  
o wydajności maksymalnej co najmniej 1600l/h z napowietrzeniem 100% 
i wydajności minimalnej  320 l/h lodów z napowietrzeniem 100% lub mniej 
(minimalne napowietrzenie 30 %), konstrukcja ze stali nierdzewnej, 
sterownik PLC z ekranem dotykowym, jednostka chłodnicza, automatyczna 
kontrola napowietrzania, automatyczna kontrola wydajności, automatyczna 
kontrola zamrażania, automatyczny start i zatrzymanie maszyny, dasher  z 
falownikiem; 

 Pompy do transferu mieszanki lodowej z dojrzewalników do frezera (2 
sztuki); 

 Tunel hartujący (1 sztuka) mogący przyjąć i wymrozić minimum 18 000 
sztuk rożków w ciągu godziny o minimalnej wadze mieszanki lodowej w 
każdym z nich 63g. Łącznie minimum 1 150 kg. Komora chłodnicza 
wykonana z paneli poliuretanowych z szafą sterowniczą; 

 Napełniarka do lodów typu rożek (1 sztuka) z zagniatarką owijki na 
dekielku papierowym lub plastikowym (dekielki winny być sztaplowalne, tj. 
nadające się do automatycznego podawania); 

 Wytwornica wody lodowej (1 sztuka) 
Linia musi posiadać następujące elementy: 

 stację sprayowania,  

 stację suchej posypki,  

 stację wyrzutu produktów,  

 system automatycznego transferu produktów do tunelu hartowniczego; 

 stację do lodów familijnych wyposażona w automatyczny 
system pobierania  i podawania wieczek, dozowania lodów, stację 
wyrzutu produktów, system automatycznego transferu produktów do 
tunelu hartowniczego; 

 stację do napełniania lodów typu: Lidl  owalny, plastikowe i papierowe 
opakowania  zamykanego sztaplowalnymi pokrywkami plastikowym i 
papierowym; 

 Kolumnę dozującą  napędzaną silnikami servo umożliwiającymi ruch Góra-
dół, Prawo-lewo, Przód-tył; 
Linia musi posiadać następujące funkcjonalności: 

 Zdolność wyprodukowania 144000 sztuk lodów rożków w ciągu 8 godzin 

 Zdolność wyprodukowania kompletnych produktów – lodów rożek i lodów 
familijnych, nadających się do wprowadzenia do obrotu na terenie Unii 
Europejskiej 

 Możliwość dozowania dwóch jak i jednego koloru masy , stacja dozowania 
sosu smugami na zewnętrznej powierzchni loda oraz możliwość modyfikacji 
każdego z ruchów na kolumnie 

 Linia musi umożliwiać produkcję lodów typu: 
a) Carte d'Or owalny, zamykany wieczkiem plastikowym, sztaplowalnym, 
dozowanie w formie dwóch różyczek, możliwość dozowania dwóch jak i 
jednego koloru masy, z możliwością dozowania sosu smugami na 
zewnętrznej powierzchni loda; 
b) American Ice Cream 500 ml okrągły, stacja zgrzewu z roli, 
zamykanie sztaplowalnymi pokrywkami plastikowymi lub kartonowymi, 
możliwość dozowania jednego koloru masy, możliwość pracy z masą z 
cząstkami o wielkości max 7 x 7 mm jak i bez, obrót pojemnika "do góry 

nogami" .  

 


